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ПА ГРАФІКУ
І Ў РЭЗЕРВОВЫ ДЗЕНЬ
Як арганізавана ўборка бульбы на сотках вяскоўцаў
У разгары — уборка бульбы. У вёсцы амаль кожная сям'я
па-ранейшаму садзіць бульбу, за выключэннем хіба сезонных
жыхароў-дачнікаў. Калі не ў полі, то ў агародзе дакладна ёсць
сотка ці дзве. А ў верасні паўстае пытанне яе ўборкі. Звычайна
капаць бульбу з'язджаюцца гарадскія сваякі, і тады нярэдка

Наталля КАЧАНАВА:

ўзнікае праблема тэхнікі. Трэба ж тую бульбу выкапаць,
потым завезці на падворак. Як гэтую праблему вырашаюць
у розных рэгіёнах Брэстчыны, у розных населеных
пунктах — сённяшняя гаворка карэспандэнта «МС»
са старшынямі сельскіх Саветаў.
стар.
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У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

«ЛЮДЗЕЙ ТРЭБА ЧУЦЬ
І СТАВІЦЦА ДА ІХ ПА-ДОБРАМУ»
Работу са зваротамі грамадзян разгледзелі
на пасяджэнні выязнога пашыранага Прэзідыума Савета Рэспублікі, якое прайшло ў Бярозе
Напярэдадні сенатары правялі адзіны дзень прыёму грамадзян
у Брэсцкай вобласці. А ў Бярозе сабраліся, каб падвесці вынікі
прыёму і ў цэлым прааналізаваць работу органаў улады на

месцах са зваротамі грамадзян. У рабоце прынялі ўдзел
старшыня Брэсцкага аблвыканкама Юрый ШУЛЕЙКА,
кіраўнікі раённых Саветаў і зацікаўленых ведамстваў. стар.
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Важны
давер
На гэтым тыдні «сенатарскі дэсант»
высадзіўся на Брэстчыне: менавіта тут
у сераду, 22 верасня, правялі адзіны
дзень прыёму члены Прэзідыума Савета
Рэспублікі і сенатары, абраныя ад
гэтага рэгіёна. Спікер верхняй палаты
парламента Наталля КАЧАНАВА
пагутарыла з людзьмі ў Ляхавічах:
асабіста да яе са сваімі праблемамі за
восем гадзін паспелі звярнуцца 50 чалавек
(было б і больш, але магчымасці любога
прыёму абмежаваныя), якія прыехалі з
розных куткоў краіны.
Віцэ-спікер Савета Рэспублікі Анатоль ІСАЧАНКА адзіны дзень прыёму
грамадзян сенатарамі правёў у Івацэвічах.
Тут да яго звярнуліся са сваімі праблемамі і турботамі каля дзвюх дзясяткаў
чалавек.
Каго на асабісты прыём прывяла жыллёвая праблема, каго — жаданне ўнесці
прапанову ў заканадаўчыя акты. Сярод актуальных тэм для заяўнікаў — аднаўленне
дзейнасці лазні, работа сельмагаў, цэны
на хлеб і лекі, арганізацыя прыёму дзікаросаў ад людзей, газіфікацыя, асвятленне
вёсак па вечарах, зямельныя спрэчкі, працаўладкаванне...
Так, жыхар вёскі Хойнікі Бярозаўскага
раёна прыехаў у Івацэвічы з прапановамі
па ўдасканаленні пенсіённага заканадаўства, ён таксама пацікавіўся, калі будзе
гатовы праект новай Канстытуцыі.
Жыхар вёскі Рудня Івацэвіцкага раёна
прасіў пасадзейнічаць у вылучэнні крэдыту для яго дачкі. Пенсіянерка з Івацэвічаў
прынесла хадайніцтва аб прызнанні яе
вязнем канцлагера з выдачай адпаведнага пасведчання.
Інвалід І групы Ірына Падліпская з аграгарадка Быцень прасіла дапамагчы з
атрыманнем сацыяльнага жылля. Зараз
жанчына жыве з 92-гадовай маці ў доме
з пячным ацяпленнем, па доме дапамагае сацыяльны работнік, але дзвюм жанчынам (адна старая, а другая нямоглая)
усё роўна цяжка. Заяўніца расказала, што
на чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоў
стаіць з 2011 года, цяпер зарэгістравана ў
інтэрнаце, але там не жыве, бо безбар'ернага асяроддзя там не створана, а інваліду-калясачніку гэта жыццёва неабходна.
Як патлумачыў старшыня Івацэвіцкага райвыканкама Аляксандр Грыцук, які
прысутнічаў на прыёме, сітуацыя для ўлады вядомая:
— На жаль, чарга на жыллё сацыяльнага карыстання вялікая. Прапануем Ірыне
Уладзіміраўне пераехаць у пакой на першым паверсе інтэрната, абсталюем пляцоўку для захоўвання каляскі. Ёсць таксама месцы ў доме-інтэрнаце, дзе створаны
ўмовы для пражывання інвалідаў.
Разгледзеўшы звароты і пагутарыўшы з
усімі заяўнікамі, Анатоль Ісачанка даў шэраг даручэнняў мясцовай вертыкалі ўлады.
А падсумоўваючы вынікі прыёму, у гутарцы
з журналістамі ён адзначыў, што рашэнне
канкрэтных жыццёвых праблем грамадзян — ключавое ў дзейнасці сенатараў.
— Кожны прыём або прамая тэлефонная лінія — гэта магчымасць выявіць сістэмныя праблемы і аказаць дапамогу тым
нашым суайчыннікам, каму яна сапраўды
неабходная, — падкрэсліў ён.
Акрамя таго, віцэ-спікер Савета Рэспублілі звярнуў увагу на асаблівасць прыёму
ў Івацэвічах: сярод заяўнікаў было шмат
тых, хто раней ужо звяртаўся ў розныя
дзяржаўныя органы, аднак не змог там
вырашыць свае праблемы.
— Кожны зварот, які паступіў, мы бяром
на кантроль і накіроўваем адпаведныя даручэнні ў профільныя інстанцыі. Важна,
што грамадзяне ўсё больш давяраюць
Савету Рэспублікі ў вырашэнні сваіх жыццёвых праблем, — падсумаваў Анатоль
Ісачанка.
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